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Plats och Tid Stadshuset                          13.30-15.00 
Beslutande Kurt Svensson (c ) ordförande 

Sven Martinsson (c ) 
Kjell Carlsson (c ) 
Stellan Andersson (c ) i st f Kjell Kaså (c ) 
Ulla-Britt Johansson (c ) 
Thomas Olson (fp) i st f Christer Törnell (kd) 
Gustav Wennberg (s) 
Bibbi Moberg (s) i st f  Ewa Arvidsson (s) 
Birgitta Johansson (s) 
Kjell Lindstedt (s) 
Håkan Sandberg (m) 

Övriga deltagande Kommunchef Susanne Korduner 
Ekonomichef Roy Björck 
Kanslichef Kenneth Olander, sekr 

Utses att justera Kjell Lindstedt 
Justeringens  
plats och tid  

 217-221 Sekreterare 
Kenneth Olander 

Paragrafer 

 
Ordförande 

Kurt Svensson 
 

Under- 
Skrifter 

Justerande 
Kjell Lindstedt 

 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2006-06-13 
Datum för 
anslags uppsättande 2006-06-15 

Datum för 
anslags nedtagande 2006-07-07 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten 

Underskrift 
Irene Larsson……………………………………………………. 
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KS § 217 
 
AU § 285 169/2006  
 
Budgetramar för tiden 2007 – 2009 
 
Diskuterades utformningen av budgetramarna inför perioden 2007 – 2009. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet tas upp direkt vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
_______________ 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redogjorde Kurt Svensson för ekonomi- 
enhetens sammanställning. 
 
Gustav Wennberg meddelade att han ställer sig bakom nettokostnaden för 
2007, vilken slutar på 563.442.000 kronor, men att man vid fullmäktiges 
sammanträde kommer med förslag till omfördelning mellan nämnderna. 
 
Håkan Sandberg föreslog att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige 
tillstyrker sammanställningen, vad avser 2007,  såsom budgetramar och att en 
politisk beredning startas omgående avseende ramar för 2008 och 2009. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Håkan Sandbergs förslag 
innebärande att fullmäktige antar ramar för 2007 samt att en politisk 
beredning startar omgående avseende ramar för 2008 och 2009. 
 
För 2007 innebär detta följande ramar i kkr: 
 
Kommunfullmäktige m m    1.853 
Kommunstyrelsen   44.318 
Bygg- och miljönämnd    1.472 
Kultur- och servicenämnd  50.022 
Barn- och utbildningsnämnd                  239.569 
Vård- och omsorgsnämnd                    222.979 
Pensionskostnader   38.100 
Finansförvaltning (del av)  34.871 
 
Summa verksamhet                    563.442 
 
I beslutet deltog ej Ulla-Britt Johansson. 
__________________   
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KS § 218 
 
AU § 286 231/2005 
 
Detaljplan Kv. Mörten, Åmål 2:1, Gamla Badhuset och Kv. Sarven 
 
Planingenjör Laila Nilsson redogjorde inför arbetsutskottet för planarbetet 
avseende  kvarteret Mörten m fl. Den geotekniska utredningen hade över- 
lämnats till S G I och länsstyrelsen och hade klartecken kommit från båda 
dessa att gå vidare. 
 
Diskuterades olika frågor i anslutning till planen bl a minskade laster i an- 
slutning till Åmålsån. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att antaga förslaget till 
detaljplan under förutsättning att bygg- och miljönämnden inte har några 
erinringar i ärendet. 
 
___________________  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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KS § 219 
 
AU § 287 94/2006 
 
Försäljning av fastigheten Nornan 4, Nybrogatan 18 
 
Föredrogs fastighetsingenjör Lennart Karlssons skrivelse av den 8 juni 2006 
angående försäljning av Nornan 4. Fastigheten var utbjuden genom anbuds- 
förfarande och i skrivelsen föreslog fastighetsingenjören att fastigheten för- 
säljes till Jukka Laaja, Åmål, till ett pris av 360.000 kronor i enlighet med 
upprättat förslag till köpeavtal. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hos kommunfullmäktige tillstyrka fastighets- 
ingenjörens förslag. 
 
_________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
_____________________ 
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KS § 220 409/2004 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun 
 
Kultur- och servicenämnden hade den 16 mars 2006, KSN § 24, inkommit 
med förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
 
Kurt Svensson föreslog att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige 
tillstyrker kultur- och servicenämndens förslag kompletterat med de syn- 
punkter som inkommit från Kristdemokraterna samt vad som föreslås i 
motion i ärendet från Stellan Andersson. 
 
Håkan Sandberg efterhörde varför inte synpunkterna från Moderata Sam- 
lingspartiet behandlas i detta sammanhang. 
 
Kurt Svensson föreslog som tillägg att kommunstyrelsen remitterar syn- 
punkterna från Moderata Samlingspartiet till kultur- och servicenämnden 
för eventuell omarbetning av ordningsföreskrifterna. 
 
Thomas Olson föreslog att kommunstyrelsen hos kommunfullmäktige före- 
slår antagande av kultur- och servicenämndens förslag utan kompletteringar. 
 
Ulla-Britt Johansson instämde i att synpunkterna i Stellan Anderssons motion 
tillstyrkes hos kommunfullmäktige samt att Moderata Samlingspartiets syn- 
punkter remitteras till kultur- och servicenämnden. 
 
Efter avslutade överläggningar konstaterades att  två förslag förelåg dels 
Kurt Svenssons förslag samt dels Thomas Olsons förslag. Ordföranden ställde 
proposition på de båda förslagen och konstaterade att kommunstyrelsen be- 
slutat i enlighet med Kurt Svenssons förslag. 
Kommunstyrelsen beslöt vidare enligt Kurt Svenssons  tilläggsförslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
kultur- och servicenämndens förslag kompletterat med de synpunkter som 
inkommit från Kristdemokraterna samt vad som föreslås i motion i ärendet 
från Stellan Andersson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att  remittera synpunkterna från Moderata 
Samlingspartiet till kultur- och servicenämnden för eventuell omarbetning av 
ordningsföreskrifterna.  
 
Mot beslutet reserverade sig Håkan Sandberg till förmån för det remissvar 
som lämnats av Moderata Samlingspartiet, vilket han ansåg borde ingå redan i 
dagens beslut. 
______________________ 
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KS § 221 
 
POU § 70 59/2006 
 
Intentionsavtal om gemensamt PA/löne-system i Dalsland 2009 
 
Personal- och organisationsutskottet har behandlat rubricerade ärende vid 
sammanträde 060503 § 57. Utskottet beslöt att föreslå kommunstyrelsen att 
uppdra åt kommunchefen att underteckna intentionsavtalet om gemensamt 
PA/lönesystem i Dalsland 2009. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde 060509 § 174.  
Vid sammanträdet påpekade Håkan Sandberg osäkerheterna runt Kommunal-
förbundet Dalsland och föreslog att ärendet skulle återremitteras till personal- 
och organisationsutskottets för att bearbeta sakfrågorna men inte intentions-
avtalet samt att kommunstyrelsen skulle utreda organisationsfrågorna. 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet enligt Håkan Sandbergs 
förslag. Vidare beslöts att uppdra åt personalchefen att arbeta vidare i ärendet. 
 
Personalchefen redogör för ärendet. Av redogörelsen framgår bl a att 
intentionsavtalet i sin helhet är antaget i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och 
Melleruds kommuner. Kommuncheferna har fått i uppdrag att utreda 
organisationsfrågan kring Kommunalförbundet Dalsland.  
 
Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt personalchefen att arbeta vidare i ärendet i 
enlighet med intentionsavtalets anda. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att inkomma med ett svar på 
organisationsfrågan kring Kommunalförbundet Dalsland. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____________________________ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt personal- och organisationsutskottets förslag. 
 
_____________________ 
 
 
 


